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คํานํา 

 รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน  
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เรื่อง การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล         
ซ่ึงเปนผลการดําเนินงานที่เกิดจากการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนิ นงาน
ของหน วยงานภาครัฐ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ตองแก้ไขเร่งด่วน 
(ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนตํ่ากวารอยละ 90)  คือตัวชี้วัดย่อยที ่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยรวม
ไดคะแนนเทากับรอยละ 75.00  เปนคะแนนจากการประเมินการ เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ของหนวยงาน      
ในประเด็นที่เก่ียวของกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเป็น
การดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้ บัง คับ    
ในหน่วยงาน เช่น การสรรหาแลคัดเลือกบุ คลากร การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร การพัฒนาบุคลากร          
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ การรายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี เป็นการรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแสดงผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีข้อมูลรายละเอียดของการดําเนินการ เช่น ผลการดําเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ดําเนินการวิเคราะห์ผลการประเ มิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง      
และกําหนดแนวทางและมาตรการในการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 มีรายละเอียด 
ตามเอกสารรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบัน ปัญหาการคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้ง
ประเทศไทย ซ่ึงปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่า
ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ 
หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ เห็นพ้องกันว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่นําไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรค
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง สําหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ปัญหาเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชันเป็นปัญหาสําคัญลําดับต้น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าว   
เกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึกและพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทยเก่ียวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมา      
อย่างยาวนานหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้วสาเหตุของปัญหาที่พบ คือ การทุจริต   
คอร์รัปชันเป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติมาต้ังแ ต่ด้ั งเดิมและมีอิทธิพล ต่อความคิดของคนในปัจจุ บั น อยู่
ค่อนข้างมาก ฉะนั้น พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการจึงไม่สอดคล้องกับแนวความคิดของการเป็น
ข้าราชการสมัยใหม่ การทุจริตคอรัปชันของข้าราชการด้วยความไม่รู้หรือด้วยความบริสุทธ์ิใจ จึงยังคงปรากฎ
อยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่ที่ตั วข้าราชการ ปัญหาที่เกิดจากความคิด 
ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปัญหาของตัวข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ สวัสดิการ 
จริยธรรมในการทํางาน ความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ การบริหารราชการแผ่นดินนับเป็น
สาเหตุที่สําคัญของการเกิดคอร์รัปชันในวงราชการ อันนําไปสู่การสูญเสียเงินรายได้ของรัฐบาลความไม่ เสมอ
ภาคในการให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ติดต่อ ประชาชนผู้เสียภาษีไม่ได้รับบริการที่มีคุณภาพ 

สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใส      
ในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการ
ประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล 
โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน
ด้านเอกสาร (Paperless) ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อ มูล 
ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  

สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงเกิดสถานการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19) อย่างรุนแรงและต่อเนื่อง มึความจําเป็นต้องปรับลดเวลาทํางานของบุคลากรในสังกัด เพ่ือ
ป้องกัน ควบคุมและจํากัดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยจัดให้บุคลา กร
หมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทํางาน มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย จึงต้องมีการปรับ
แผนการดําเนินการกิจกรรมให้สอดรับกับสถานการณ์ และปรับรูปแบบในการดําเนินกิจกรรมบางอย่าง พัฒนา
และออกแบบระบบการประเมินครั้งนี้ให้ ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการนําเข้าข้อมูล เพ่ือ
ประโยชน์ในการนําผลท่ีได้จากการประเมิน ITA Online มาใช้เป็นฐานในการพัฒนาหน่วยงานในอนาคต และ 
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กําหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ตัวชี้วัดที่ 7 การกํากับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมินการกํากับดูแลการทุจริตของผู้บริหาร โดยเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ออนไลน์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1) การปฏิบัติหน้าที่ 
2) การใช้งบประมาณ 
3) การใช้อํานาจ 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6) คุณภาพการดําเนินงาน 
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 
9) การเปิดเผยข้อมูล 

10) การป้องกันการทุจริต 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 95.02  ซ่ึงถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานอยู่ใน ระดับ AA  (Excellence Award)  และผลการประเมินสูงกว่าภาพรวม
ระดับประเทศ โดย ตัวชี้วัด การปรับปรุงระบบการทํางาน ได้คะแนนสูงสุด 100.00 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้
คะแนนตํ่ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้คะแนน 75.00 คะแนน 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  เป็นรายตัวชี้วัด ซ่ึงได้จากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่         
ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เรียง
ตามลําดับตัวชี้วัดได้ ดังนี้ 
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ผลการประเมินการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของส านกังานเขต

พื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาชลบรุ ีร ะยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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ประสทิธภิาพการส่ือสาร

การปรับปรุงระบบการท างาน

การเปิดเผยขอ้มูล

การป้องกันการทุจรติ

4 

 
ตารางเปรยีบเทียบผลการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของส านกังาน

เขตพื้นที่การศ ึกษามัธยมศ ึกษาชลบุร ี ร ะยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  -  2563 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

         แผนภูมิแสดงผลการประเมินค ุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของส านักงานเขตพืน้ที่
การศ ึกษามัธยมศ ึกษาชลบุร ี ร ะยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกตามรายตัวช ี้ว ัด 

 
ตัวช ี้ว ัดที่ ประเด็นตัวช ี้ว ัด 

คะแนน ระดับ 
ผลการประเมิน 

2562 2563 

1 การปฏิบัติหน้าที ่ 90.64 98.86 + 8.22 

2 การใช้งบประมาณ 90.63 94.28 + 3.65 

3 การใช้อ านาจ 96.96 98.42 + 1.46 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 95.29 96.91 + 1.62 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 93.95 95.72 + 1.77 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 95.94     99.78 + 3.84 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.66 99.90 + 14.24 

8 การปรับปรุงระบบการท างาน 83.76 100 + 16.24 

9 การเปิดเผยข้อมูล 80.81 86.28 + 5.47 

10 การป้องกันการทุจริต 76.79 93.75 + 16.96 
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ตารางแสดงพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) 
 

 

 
 
 

แผนภูมิแสดงคะแนนการประเมินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการด าเนินงาน  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศ ึกษามัธยมศ ึกษาชลบุร ี ร ะยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 

85.89

92.08

88.19

83.63

86.1

95.02

76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96

2558

2559

2560

2561

2562

2563

คะแนน ITA  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA      พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 

2558 85.89 - - 

2559 92.08 เพ่ิมขึ้น +4.19 

2560 88.19 ลดลง -3.89 

2561 83.63 ลดลง -4.56 

2562 86.10 เพ่ิมขึ้น +2.47 

2563 95.02 เพ่ิมขึ้น +8.92 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจําแนกตามดัชนีของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึง
จุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนา ไว้ดังต่อไปนี้ 

3.1 จุดแข็ง ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90.00 จํานวน 9 ตัวชี้วัด คือ 
 ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 9 8.86 เป็นคะแนนจาก 
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตน เอง      
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการ 
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่า เทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ มา  
ติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันรวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งม่ันเต็มความสามารถและมีความรับผิดชอบ  
ต่องานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม 
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์     
อ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสําคัญ
ต่าง ๆตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโย ชน์อ่ืน ๆ ต่อ
บุคคลภายนอกซ่ึงถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 

ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.28  เป็นคะแนนจาก 
 การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่  

เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณนับต้ังแต่การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีและเผยแพร่ 
อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องการเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ  เช่น ค่าทํางาน
ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ ด้วย 
นอกจากนี้ ยังให้ความสําคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเอง 

ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อํานาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.42 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นทีเ่ก่ียวข้องกับ
การมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซ่ึงจะต้องเป็นไป
อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่าบุคลากร ภายในหน่วยงานมีความเชื่อม่ัน ต่อการใช้อํานาจของ
ผู้บังคับบัญชาเก่ียวกับการมอบหมายงาน 

 ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.91 เป็นคะแนน 
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง 
ในประเด็นที่เก่ียวข้องพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนําทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของ 
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ตนเองหรือนําไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน 
และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซ่ึงหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ 
สะดวก นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถู กต้อง 
เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกํากับดูแล และ 
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.72 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากร ภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ หน่วยงานใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการให้ความสํา คัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังโดยหน่วยงาน
จะต้อง ทบทวนนโยบายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยง ให้มีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานด้าน
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือใหเ้ป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็น
รูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา การทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทํา ให้
การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลยและจะต้องสร้างความเชื่อม่ันให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเม่ือ
พบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วยนอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนาผลการตรวจสอบ ของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการทางาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.78 เป็นคะแนนจาก 
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดําเนินงาน 
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่
กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเก่ียวกับ 
การดําเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง ตรงไปตรงมา  
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซ่ึงสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เก่ียว กับ
ประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่ เรียกรับเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบั ติหน้าที่
ด้วยนอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานและการดําเนินงาน ในภาพรวมของหน่วยงา นที่
จะต้อง คํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลหนึ่งใดบุ คคล
ใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.90 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายนอกหน่วยงานต่อการดํา เนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่
เก่ียวข้องกับการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพ       
การสื่อสาร ในประเด็น ที่ เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงา นในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน          
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการดําเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการ
จัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งคํา ติชมหรือความคิดเห็นเก่ียว กับ
การดําเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมิน 
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การรับรู้เก่ียวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถ ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ด้วย 
ซ่ึงสะท้อนถึงการสื่อสารกับ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการในประเด็น
ที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทํางานของ 
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดํา เนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามี ในการปรับปรุงพัฒนา           
การดําเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงา นจะต้องปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.75 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดําเนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1)  การดําเนินการ เพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่
เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกัน การทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซ่ึงการเผยแพร่ข้อมูล ในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายาม
ของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อย หรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
 

3.2 จุดท่ีต้องพัฒนา ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 90.00) จํานวน  ตัวชี้วัด คือ 
ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.28 เป็นคะแนนจากการ

ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน    
ให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น (1)ข้อมูลพ้ืนฐานคือ ได้แก่ ข้อมูล พ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2)การบริหารงาน ได้แก่ แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ                
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี และการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบาย  
บริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสใน
หน่วยงาน ได้แก่การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซ่ึงการเผยแพ ร่ 
ในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการเนินงานของหน่วยงาน 
4. แนวทางและข้อเสนอแนะการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิ บัติของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  
จากผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity 

and Transparency Assessment : IIT) และผู้ มีส่ วน ไ ด้ส่ วน เ สี ย ภา ยน อก  (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) ชี้ให้เห็นว่าสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มี
แนวโน้มการดําเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใส และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วน 
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ใหญ่มีความเชื่อม่ันและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างมีประสิทธิผล แต่ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment: OIT) ซ่ึงหน่วยงานจะต้องเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณะชนทราบ เพ่ือแสดงถึง      ความพยายามของ
หน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้         ซ่ึงรายละเอียดการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตาม
ประเด็นที่ต้องพัฒนาและข้อเสนอแนะทั้งหมด 

ประเด็นที่ต้องพัฒนา เนื่องจากได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 90.00 คือตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผย
ข้อมูล โดยเฉพาะตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.00   
ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ควรให้ความสําคัญ
ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเป็นการเปิดเผยข้อมูลการดําเนินการต่าง ๆ 
ของหน่วยงานให้สาธารณะชนได้รับทราบ ซ่ึงการเปิดเผยข้อมูลในประเด็นข้างต้นจะแสดงให้เห็นถึงความสําคัญ
ต่อการประเมินเพ่ือนําไปสู่การจัดทํามาตรการส่งเสริมความโปร่งในภายในหน่วยงาน และมีการกํากับ ติดตาม 
การนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในประเด็น 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุ คคล     
ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจําปี 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพิจารณา 

ตัวชี้วัดย่อยที่  9.4
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1 นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 

- ผู้บริหารหรือกลุ่มบริหารงานบุคคล ประกาศ
นโยบายหรือแผนด้านการบริหารงานบุคคล โดยมี
วัตถุประสงค์ให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส มีคุณธรรม                                          

 
2. การดําเนินการตามนโยบาย  
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

- กลุ่มบริหารงานบุคคล ดําเนินการตามนโยบาย 
โดยมีการ วางแผนกําลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง
ในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาบุคลากร สร้าง
ความก้าวหน้าให้บุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรมีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ตามนโยบายหรือแผนด้านการ
บริหารงานบุคคลที่กําหนดไว้ 

 
3.หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- กลุ่มบริหารงานบุคคลต้องเผยแพร่หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เก่ียวกับเรื่องการ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากร, การบรรจุและแต่งต้ัง, 
การพัฒนา,  การประเมินผลการปฏิบัติงาน,            



ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพิจารณา

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจแก่
สาธารณชนได้ทราบโดยง่ายและทั่วถึง 

4. รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี

- เผยแพร่ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการดําเนินการ 
เช่น ผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหาร  
ผลการวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

 กําหนดนโยบายหรือแผนการ
ดําเนินงานด้านการ 



กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ กําหนดเสร็จ การรายงานผล

บริหารงานบุคคล โดยมี
วัตถุประสงค์ให้การบริหารงาน
บุคคลเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
มีคุณธรรม                                         

 

 

 



 

 

 

 มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ 

กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ กําหนดเสร็จ การรายงานผล



 มาตรการมาตรการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้จัดทํามาตรการภายในเพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงาน     
โดยมีการกําหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกํากับติดตามให้นําไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

 

 

 

 มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ 



 

 

ภาคผนวก 

Administrator
Sticky Note









 
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  

เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ประจ าปี พ.ศ. 2564 

……………………………….. 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม เพ่ือให้การดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นไปตามเจตจํานงสุจริตตามแนวนโยบายของผู้บริหารของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาส ให้ผู้รับบริการ หรือ      
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของหน่วยงานในทุกระดับ ดังนี้ 

๑. กําหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของคณะทางเว็บไซต์ และ
รายงานประจําปี เพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ 

๒. กําหนดให้บริหารงานบุคคลและกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทําช่องทาง
ในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะตลอดจนความคาดหวังของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลากหลาย ช่องทาง เช่น กล่องรับความคิดเห็น โทรศัพท์ (Call 
Center) จดหมาย เว็บไซต์ จดหมายหรือ แบบฟอร์มอิ เล็กทรอนิกส์ รวมถึงการแจ้งข้อเสนอแนะหรือ
ข้อคิดเห็นด้วยตนเอง 

๓. กําหนดให้กลุ่มต่าง ๆ ภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ ดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ตามความเหมาะสมของ
บริบทในการดําเนินงานนั้น ๆ ตลอดจน ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลการจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อสาธารณะ 

4. กําหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ฯ  ดําเนินการด้านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กําหนด เพ่ือ การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
ทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้รับการพัฒนาตรงตามปัญหา
และความต้องการ 

5. กําหนดให้หน่วยงาน ประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ มีส่วน
ได้ส่วนเสียในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงานนั้น ๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงานต่อไป 

6. กําหนดให้ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานในพันธกิจที่เก่ียวข้องของหน่วยงาน 

 
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

         ประกาศ ณ วันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

                     (นายสมศักด์ิ ทองเนียม) 
                             ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 



 
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

เรื่อง มาตรการการด าเนินการก าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 ------------------------------------- 
ด้วย พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก     

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กําหนดให้ส่วนราชการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร      
ตามที่ กฎหมายกําหนด วัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนโดยทั่วไปหรือผู้รับบริการได้รับรู้ รับทราบถึงภารกิจ
นโยบาย กระบวนการดําเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน อันจะเป็นการสร้างความเข้า ใจอันดีและแสดง         
ความโปร่งใส และสุจริต ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน และของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสารบนเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพ่ือเป็นช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง           
อย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการดําเนินงานของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  จึงได้กําหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
บนเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ดังนี้ 

๑. ลักษณะประเภทข้อมูลที่ ต้องการเผยแพร่ต่อสาธารณะของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีลักษณะดังนี้ 

๑.๑ ข้อมูลเก่ียวกับ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และโรงเรียนในสังกัด 

๑.๒ นโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา และภารกิจของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  

๑.๓ การขยายและพัฒนาเนื้อหาสาระ นโยบายแผนงาน แนวคิด กิจกรรม โครงการของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และโรงเรียนในสังกัด 

๑.๔ ข้อมูลพ้ืนฐาน โครงสร้าง ภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  
๑.๕ ข้อมูลผู้บริหารสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
๑.๖ แผนปฏิบัติการประจําปี และการติดตามผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
๑.๗ การขับเคลื่อนประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพของผลผลิตต่อสาธารณะชน  
๑.๘ ข้อมูลสารสนเทศ ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
๑.9 ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
๑.๑๐ มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและกลุ่ม/หน่วย  
๑.๑๑ มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี ระยอง 
๑.๑๒ ผลสําเร็จจากการดําเนินงาน  
๑.๑๓ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้ใหม่ๆ  
๑.๑๔ การจัดเก็บข้อมูลออนไลน์สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
๑.๑๕ การรายงานข้อมูลออนไลน์สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 



๒ 

 

๑.๑๖ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  
๑.๑๗ นวัตกรรมทางการศึกษา  
๑.๑๘ ข้อมูลบุคคลหน่วยงานต้นแบบที่ประสบผลสําเร็จ 
๑.๑๙ ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
และ ความม่ันคงของประเทศ 

๒. กลุ่มงานและผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล 
๒.๑ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีหน้าที่เผยแพร่ 

ข้อมูล ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การ ศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และปรับปรุงข้ อ มูล          
ให้เป็นปัจจุบัน โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยโครงสร้างสํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง  อํานาจหน้าที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ผู้บริหารสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง นโยบายและยุทธศาสตร์ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจําปี  การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ข้อมูลการจัดซ้ือ จัดจ้างมาตรฐาน
หรือคู่มือการปฏิบัติงาน มาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการ เป็นต้น 

๒.๒ งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น สื่อสังคม 
ออนไลน์ ปิดประกาศบอร์ดภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง วารสาร             ของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นต้น 

๒.๓ กลุ่ม/หน่วยภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีหน้าที่
สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสาร ให้แก่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
และงานประชาสัมพันธ์สําหรับการเผยแพร่ผ่านช่องทางที่รับผิดชอบ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซ ต์ของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

๓. วิธีการขั้นตอนและผู้ท่ีมีหน้าท่ีในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ  
๓.๑ ขั้นตอนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ดังนี้ 

๑) ประกาศมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
๒) แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูล  
๓) ชี้แจงทําความเข้าใจให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสํานักงาน 
๔) กําหนดเรื่องที่จะเผยแพร่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 

ระยอง และกลุ่มงานหรือหน่วยงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
๕) บันทึกการขออนุญาตการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของแต่ละกลุ่ม / 

หน่วย โดยเสนอผ่านผู้ อํานวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้ อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา      
ชลบุรี ระยอง เพ่ือขออนุญาตตามลําดับ 

6) การบันทึกขออนุญาตการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอนุญาตและความเห็นชอบ 
แล้วส่งให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

๗) ผู้มีหน้าที่ในการเผยแพร่ จัดทําระบบรับเรื่อง เอกสารที่จะทําการเผยแพร่ 
แล้วดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

๓.๒ ขั้นตอนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมการประชุม กิจกรรม ตามโครงการต่างๆ 
และผลสําเร็จของการดําเนินงาน  ดังนี้ 

๑) วางแผนการถ่ายภาพกิจกรรมการประชุม กิจกรรมตามโครงการต่างๆ และ      
ผลสําเร็จของการดําเนินงาน 

 



๓ 

 

๒) การดําเนินการถ่ายภาพ และคัดเลือกภาพกิจกรรมที่จะนําขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

๓) ดําเนินการเขียนบรรยายภาพกิจกรรม 
๔) โหลดข้อมูลและถ่ายภาพ ภาพถ่ายเข้าสู่ระบบเว็บไซต์สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง๕) ประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
๓.๓ ขั้นตอนการเผยแพร่กฎระเบียบ ข้อบังคับข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง ข้อมูลพ้ืนฐาน 

โครงสร้าง ภารกิจแผนปฏิบัติการประจําปี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ใหม่ๆ มาตรฐานหรือคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ส่วนบุคคล การจัดเก็บข้อมูลออนไลน์สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง
นวัตกรรมการศึกษาและ ข้อมูลบุคคลหน่วยงานต้นแบบที่ประสบผลสําเร็จ ดังนี้ 

๑) วางแผนวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่  
๒) จัดหาข้อมูล  
๓) รวบรวมข้อมูล  
๔) เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณา 

- กรณีแก้ไข ให้ดําเนินการปรับใหม่ 
- กรณีไม่แก้ไข ให้ดําเนินการต่อไปได้  

๕) ดําเนินการและเผยแพร่ข้อมูล 
6) ประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูล  

 ๔. การก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล 
         ให้ผู้อํานวยการกลุ่ม/หน่วย ตามสายงานกํากับ ดูแล หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล  

ของหน่วยงานตามข้อ ๒ กํากับ ดูแลและติดตามผลการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงานโดยสิ่งที่ ต้อ ง 
รายงานประกอบด้วย จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ผลลัพธ์หรือการรับรู้ หรื อ 
ประโยชน์ที่ เกิดจากการเผยแพร่ข้อมูล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูล       
ต่อสาธารณะ แล้วให้รวบรวมรายงานผลต่อคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บ ไซ ต์     
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองทราบทุกสิ้นไตรมาส 

 
 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

     ประกาศ ณ วันที่  3  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖4 
 
 

      (นายสมศักด์ิ  ทองเนียม) 
                        ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 



 

  

ค ำสั่ง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 
ที ่ 70 / 2564 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะท ำงำนในกำรวิเครำะห์ผลกำรขับเคลื่อนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
                          ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

…………………………………………… 
 ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำ เนินงำน 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยก ำหนดแบบประเมิน จ ำนวน 3 แบบ คือ แบบวัดกำร
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment:IIT), แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency Assessment :EIT) และแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open 
data Integrity and Transparency Assessment:OIT) และได้รำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ ให้ทรำบทั่วกันแล้วนั้น 

 เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 บรรลุวัตถุประสงค์และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้พัฒนำข้อมูลกำรประเมินให้ 
มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ จึงแต่งต้ังคณะท ำงำนในกำรวิเครำะห์ผลกำรขับเคลื่อนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้    
1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง           ประธำนคณะท ำงำน  
2. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง  ทุกท่ำน รองประธำนคณะท ำงำน 
3. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม  ทุกท่ำน        คณะท ำงำน 
4. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร            คณะท ำงำนและเลขำนุกำร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

มีหน้ำที่   
1. วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
2. ก ำหนดแนวทำงกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ให้คณะท ำงำนที่ได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยเต็มก ำลังควำมสำมำรถเพ่ือให้มีแนวทำง      

กำรจัดท ำข้อมูลรองรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสอย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำรต่อไป 

ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป        

สัง่ ณ วันที่   24  พฤษภำคม  พ.ศ.  2564      

 
 
               (นำยสมศักด์ิ  ทองเนียม) 

                                 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 
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